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 حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة تقرير 
 .الدوحة ش.م.قبنك مجلس إدارة أعضاء للسادة 

 
 المقدمة

لبنك الدوحة ش.م.ق )"البنك"( وشركاتو التابعة المرحمية المختصرة المرفقة البيانات المالية الموحدة لقد راجعنا 
مارس  36بيان المركز المالي الموحد المرحمي كما في  والتي تتضمن 2162مارس  36كما في  )"المجموعة"(

والتغيرات في حقوق المساىمين والتدفقات النقدية لفترة الشامل والدخل  والبيانات الموحدة المرحمية لمدخل 2162
مسؤول عن إعداد  المجموعةإدارة مجمس . إن الثالثة أشير المنتيية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة ليا

المالية "التقارير  34المرحمية المختصرة وفقًا لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقم الموحدة وعرض ىذه البيانات المالية 
 أعمالاستنادًا إلى المرحمية المختصرة  الموحدة حول ىذه البيانات المالية إصدار تقرير. إن مسئوليتنا ىي "المرحمية

  .نا بياالمراجعة التي قم
 

 نطاق المراجعة
المدقق المستقل  المتعمق بإجراءات المراجعة التي يقوم بيا 2461ممعيار الدولي لوفقًا تمت مراجعتنا لقد 

عن المسؤولين األشخاص  منمبدئيًا إجراء استفسارات من مراجعة المعمومات المالية المرحمية  تتكون لممؤسسة.
جراءات مراجعة أخرى.  إن نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحميمية وا 

نطاق تدقيق يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول عمى التأكيد الذي يمكن أن نحصل 
عميو فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق ىذه البيانات المالية عميو عن كافة األمور اليامة خالل أعمال تدقيق. و 

 .المرحمية
 

 نتائج المراجعة
بأن البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة لم يتم  يجعمنا نعتقدمراجعتنا ، لم يرد إلى عممنا ما  عمىاستنادًا 

تعميمات مصرف قطر المركزي ،  34قم إعدادىا ، من كافة النواحي الجوىرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ر 
 ذات الصمة.

 
 أمر آخر

وتم تدقيق البيانات  2166 مارس 36في كما  الموحدة المرحمية المختصرة لممجموعةالبيانات المالية  مراجعةتم 
حول أعمال  ينحيث أصدر تقرير  من قبل مكتب تدقيق آخر 2166ديسمبر  36في  كما المالية الموحدة

، عمى التوالي ، حيث أبدى نتيجة  2162يناير  68و 2166أبريل  68المراجعة والتدقيق التي قام بيا ، بتاريخ 
 .ورأيًا بدون تحفظ حول ىذه البيانات المالية

 
 

 إرنســت ويــونــغ عـن 
 
 
 

 فــــراس قســــــوس 
 ـيــب قــانـونــاسـمح 
 236سجل مراقبي الحسابات رقم  
 2162أبريل  68 في ةالدوح 
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 المرحمي  الموحدبيان المركز المالي 

 2162مارس  36كما في 
مارس  13  

2132 
 

مارس  36
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 (مدققة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
 ألف  ألف  ألف  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري إيضاح 

       الموجودات 
       

 2.615.276  3.862.592  2.232.443  نقد وودائع لدى بنوك مركزية
 61.647.364  8.762.221  31.131.231  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 31.714.139  26.664.167  23.142.121 4 لمعمالء وأنشطة تمويميةقروض وسمف 

 7.576.622  6.288.697  1.231.313 5 مالية ستثماراتإ

 61.846  62.856  33.312  في شركة زميمة إستثمار
 821.838  763.332  137.227  عقارات وأثاث ومعدات 

 555.317  669.983  233.771  موجودات أخرى
       

46.423.69  12.111.143  الموجودات إجمالي
2 

 52.421.292 

       
       المطموبات وحقوق المساهمين

       
       المطموبات

 66.635.523  61.441.581  31.421.221  األخرى أرصدة لمبنوك والمؤسسات المالية
 36.698.853  28.154.787  13.174.731  وودائع اإلستثمار المطمق  ودائع العمالء
 769.379  768.148  2.171.432 6   أخرى مقترضةوأموال ديون مصدرة 

 6.235.334  997.233  3.171.111  مطموبات أخرى
       

 45.339.189  41.261.648  41.113.213  إجمالي المطموبات
       

       حقوق المساهمين
 2.166.978  2.166.978  2.177.312  رأس مال مدفوع

 3.283.611  3.282.788  1.221.711  حتياطي قانونيإ  
 597.651  377.651  131.711  حتياطي مخاطرإ
 23.192  (35.843)  42.313 7 حتياطي قيمة عادلةإ

 (23.576)  (38.651)  (37.142)  إحتياطي تحوط
 (3.886)  (6.876)  (1.123)  إحتياطي تقييم عمالت أجنبية 

 931.641  -  - 8 توزيعات مقترحة 
 217.211  561.997  131.342  أرباح مدورة 

       
 7.186.213  6.662.544  7.111.231  حقوق المساهمين إجمالي

       
 52.421.292  46.423.692  12.111.143  المساهمينإجمالي المطموبات وحقوق 

 
......................................        ........................................        ......................... 

 
 راىافان سيتارامان       الشيخ/عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني    فيد بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ 

 الرئيس التنفيذي         العضو المنتدب           رئيس مجمس اإلدارة 
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  المرحمي الموحدبيان الدخل 
 2162مارس  36المنتيية في أشير  لفترة الثالثة

 

 في  المنتهيةأشهر لفترة ثالثة 
 مارس 13

 2132  2166 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

يرادات أنشطة التمويل اإلسالمي  إيرادات الفوائد  662.211  111.317 وا 
 (676.698)  (311.243)  من الربح وحقوق أصحاب ودائع اإلستثمار المطمق مصاريف الفوائد

    
 441.512  412.121  وصافي اإليراد من األنشطة التمويمية اإلسالمية صافي إيرادات الفوائد

    
 88.246  21.171 عموالت ورسومإيرادات 

 (6.484)  (3.124) مصروفات عموالت ورسوم
    

 86.757  22.243 عموالت ورسومصافي إيرادات 
    

 28.648  24.127 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (64.896)  (33.711) حصة معيدي التأمين 

 (5.477)  (1.317) المدفوعة  اإلدعاءاتصافي 
    

 8.275  7.111 صافي إيرادات أنشطة التأمين 
    

 9.844  33.111 أرباح توزيعات األسيم
 65.472  21.221 أرباح عمميات النقد االجنبي

 29.666  43.127 إيرادات من االستثمارات المالية
 61.628  33.221 إيرادات تشغيمية أخرى

    
 21.237  65.155 
    

 711.123  732.224 اإليرادات التشغيمية صافي
    

 (675.769)  (371.343) مصاريف إدارية وعمومية
 (61.214)  (32.111) ستيالكات إ

 (44.663)  (11.331) ، صافي  القروض والسمفياتقيمة  إنخفاض مخصص
 (6.233)  (3.227) في قيمة اإلستثمارات الماليةإنخفاض مخصص 

    
 363.721  132.374 خصم الضرائباألرباح قبل صافي 

    
 (751)  (2.237) ضريبة الدخل 

    
 362.971  123.342 لمفترة الربحصافي 

    
 6.86  3.23 العائد األساسي والمخفف لمسيم من األرباح )باللاير القطري(

    
 695.597.365  217.731.212 المتوسط المرجح لعدد األسيم
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 المرحمي الدخل الشامل الموحد بيان 
 2162مارس  36المنتيية في أشير  لفترة الثالثة

 
 ثالثة أشهر المنتهية فيلفترة   

 مارس 13

 2166  2132 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 ألف  ألف  

 لاير قطري  لاير قطري  

     

 362.971  123.342  صافي الربح لمفترة 

     

     :إيرادات الدخل الشامل األخرى

 (31.791)  21.113 1 صافي الحركة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة لمبيع 

 5.889  7.222  صافي الحركة في القيمة العادلة لعمميات تحوط التدفقات النقدية 
 625  232  تعديالت تقييم عمالت أجنبية 

     

 (24.776)  12.333  ( الشامل األخرى الخسارةإجمالي بنود الدخل )
     

 338.694  422.341  إجمالي الدخل الشامل لمفترة
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  المرحمية الموحدةبيان التغيرات في حقوق المساىمين 

 2162مارس  36المنتيية في أشير  لفترة الثالثة
  

 
  مدفوع رأس مال

 
  حتياطي قانونيإ

إحتياطي 
  مخاطر 

قيمة احتياطي 
  عادلة

إحتياطي 
 تحوط

 
إحتياطي تقييم 
  عمالت أجنبية

توزيعات 
 اإلجمالي  أرباح مدورة  مقترحة

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                  

 6.134.493  648.127  947.365  (2.116)  (44.139)  (5.153)  377.651  2.767.864  6.894.731 )مدققة( 2166يناير  6الرصيد في 
 362.971  362.971  -  -  -  -  -  -  - صافي الربح لمفترة 

 (24.776)  -  -  625  5.889  (31.791)  -  -  - الشامل األخرى( الخسارة)بنود الدخل 
                  

 338.694  362.971  -  625  5.889  (31.791)  -  -  - لمفترة  ةالشامم( الخسارة) إجمالي الدخل
 737.222  -  -  -  -  -  -  564.974  672.248 الزيادة في رأس المال 
 (947.365)  -  (947.365)  -  -  -  -  -  - (8)إيضاح  2161توزيعات مدفوعة لسنة 

                  
 6.662.544  561.997  -  (6.876)  (38.651)  (35.843)  377.651  3.282.788  2.166.978 )مراجعة( 2166مارس  36الرصيد في 

                  
 7.186.213  217.211  931.641  (3.886)  (23.576)  23.192  597.651  3.283.611  2.166.978 )مدققة( 2162يناير  6الرصيد في 

 389.948  389.948  -  -  -  -  -  -  - صافي الربح لمفترة 
 32.699  -  -  292  6.828  25.179  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى

                  
 422.647  389.948  -  292  6.828  25.179  -  -  - إجمالي الدخل الشامل لمفترة 

 (931.641)  -  (931.641)  -  -  -  -  -  - (8)إيضاح  2166توزيعات مدفوعة لسنة 
                  

 7.111.231  131.342  -  (1.589)  (37.142)  42.313  597.711  1.221.711  2.177.312 )مراجعة( 2162مارس  36الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحمية 

 2162مارس  36المنتيية في أشير  لفترة الثالثة
 ثالثة أشهر المنتهية في   

 مارس 13
 لسنة المنتهية فيا 

 ديسمبر 13 
  2132  2133  2133 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   قطريلاير الف  إيضاحات 
       

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 6.246.288  363.721  132.374  قبل الضريبة  صافي الربح

       
       :لمبنود التاليةتعديالت 

 58.623  61.214  32.111  استيالكات
 6.773  442  124  إستيالكات الديون 
في قيمة القروض والسمف  إنخفاضصافي مخصصات 
 256.864  44.663  11.331   والنشاطات المالية

 (57.641)  (29.666)  (43.127)  صافي العائد من اإلستثمارات المالية
 35.475  6.233  3.227  لقيمة اإلستثمارات المالية إنخفاض مخصص 

       
الموجودات والمطموبات أرباح التشغيل قبل التغيرات في 

 6.546.383  395.656  417.311  التشغيمية
       

       :األصول التشغيمية في صافي النقص )الزيادة(
 (6.613.688)  (318.917)  423.732  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 (4.463.985)  388.238  3.327.124  نشطة تمويمية لمعمالء أقروض وسمف و 
 646.334  86.658  (132.341)  موجودات أخرى

       :اإللتزامات التشغيميةصافي الزيادة )النقص( في 
 2.952.621  6.757.677  (3.342.111)  األخرى  ارصدة لمبنوك والمؤسسات المالية

 876.877  (2.767.689)  (114.212)    وودائع اإلستثمار المطمقودائع العمالء 
 327.666  617.471  313.331  مطموبات أخرى

       
أنشطة  (المستخدمة في) الناتجة من التدفقات النقدية

 326.652  (345.912)  233.413  التشغيل
 (5.634)  (751)  (2.237)  ضريبة الدخل المدفوعة

 (26.356)  (26.356)  -  دعم لصندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية 
 (المستخدمة في) الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 أنشطة التشغيل
 

223.211  (373.118)  294.662 
       

       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (4.638.341)  (6.788.138)  (241.473)  شراء استثمارات مالية

سترداد استثمارات مالية  6.836.344  761.241  127.223  متحصالت من بيع وا 
 (646.546)  (36.194)  (21.432)  شراء عقارات وأثاث ومعدات

 22  -  -  متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات 
       

 (2.448.565)  (6.663.892)  (213.112)  أنشطة االستثمارالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية 
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 تتمة -المرحمية بيان التدفقات النقدية الموحدة 

 2162مارس  36المنتيية في ثالثة أشير لفترة ال
 
 إيضاحات 

 ثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس 13

لسنة المنتهية ا 
 في

 ديسمبر 13 
  2132  2133  2133 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف   
       

       من أنشطة التمويلالتدفقات النقدية 
 -  -  3.131.111  صافي المتحصالت من سندات الدين األساسية المصدرة 

 737.222  737.222  -  إكتتاب رأس المال 
 (947.365)  (947.365)  (311.341) 8 توزيعات مدفوعة 

       
 (261.643)  (261.643)  271.331  أنشطة التمويل )المستخدم في( صافي التدفقات النقدية من

 (2.363.996)  (6.697.143)  211.132  الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمو خالل الفترة / السنة
 61.819.565  61.819.565  2.441.173  في بداية الفترة / السنة  –النقد وما في حكمو 

       
 8.445.569  9.662.522  3.122.373 66 في نهاية الفترة / السنة -النقد وما في حكمه 

       
       التدفقات النقدية التشغيمية من الفوائد واألرباح الموزعة 

 554.665  217.611  341.232  فوائد / أرباح مدفوعة 
 2.148.428  596.688  171.317  فوائد / أرباح مستممة 
 67.421  9.844  33.111  أرباح موزعة مستممة 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 3

( لسنة 56بموجب المرسوم األميري رقم ) 6979مارس  65عامة في  تأسس بنك الدوحة )ش.م.ق( )"البنك"( كشركة مساىمة
6978. 

 
وفرعان فرعًا محميًا ،  38يمارس البنك أعمالو في األنشطة المصرفية التقميدية من خالل مقره الرئيسي في مدينة الدوحة و 

تركيا و  سنغافورةو مممكة المتحدة دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومكاتب تمثيل في كل من الفي  انخارجي
. باإلضافة إلى ذلك ، يمتمك البنك كامل ودولة اإلمارات العربية المتحدة )أبو ظبي( والمانياو كوريا الجنوبية و اليابان و الصين و 

 حصص رأس المال في شركة بنك الدوحة لمتأمين )ذ.م.م( وىي شركة تأمين مسجمة في مركز قطر المالي، كما يمتمك البنك
ات وتمارس ـوىي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعموم (DBankTech L.L.C)كامل حصص رأس المال في شركة 

وىي شركة مسجمة في دولة قطر ، ولم تبدأ ىذه الشركة وشركة دي بي كابيتال  ، نشاطيا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ويشار  .إلصدار الديون بالنيابة عن البنك مستخدمة،  كايمانمسجمة في جزيرة  ةوشركة الدوحة لمتمويل المحدودأعماليا بعد 

 " (.المجموعةإلى بنك الدوحة والشركات التابعة لو مجتمعين ) "
 

تمت الموافقة من قبل مجمس اإلدارة عمى إصدار البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة لممجموعة لمفترة المنتيية في 
 .2162أبريل  68في  2162مارس  36

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

  
 أسس إعداد        

وفقًا  2162مارس  36تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة لممجموعة لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
   مصرف قطر المركزي ذات الصمة."التقارير المالية المرحمية" ، وتعميمات  – 34لتعميمات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
المرحمية المختصرة عمى جميع المعمومات واإليضاحات المطموبة إلعداد بيانات مالية الموحدة ال تحتوي البيانات المالية 

. إضافة إلى ذلك إن نتائج 2166ديسمبر  36موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة لممجموعة لمسنة المنتيية في 
ليس من الضروري أن تكون مؤشرًا لمنتائج المتوقعة لمسنة المالية المنتيية في  2162مارس  36الثالثة أشير المنتيية في 

 .2162ديسمبر  36
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 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2
 

 السياسات المحاسبية الهامة 
المرحمية المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

 التالي:، بإستثناء 2166ديسمبر  36لمسنة المنتيية في  الموحدة في إعداد البيانات المالية
  

 .2162يناير  6المفعول لمفترة المالية التي تبدأ في أو بعد المجموعة المعايير التالية السارية  طبقتخالل الفترة 
 

 : األدوات المالية )اإلفصاحات( 7المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 يتطمب ىذا التعديل إفصاحات كمية ونوعية تتعمق بتحويالت الموجودات المالية عندما:

 
  لممؤسسة إرتباط مستمر فييا )مثاًل: خيارات أو ضمانات عمى يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكامميا ، ولكن يكون

 الموجودات المحولة(.
 
 .ال يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكامميا 
 

السياسات إن اإلفصاحات المعدلة أكثر توسعًا وصعوبة من اإلفصاحات السابقة. لم يكن ليذا التعديل أي تأثير عمى 
 ممجموعة.المحاسبية ل

 
، ولكن لم يكن ليا أي تأثير عمى السياسات  2162 سنة تالية عمى المعايير أصبحت سارية المفعول فيالتعديالت ال

 .لممجموعة أو أدائياالمحاسبية أو المركز المالي 
 

 المحتوى المعيار 
  

 إسترداد الضريبة الخاصة بالموجودات األساسية )تعديل( –ضرائب الدخل  62 الدولي المحاسبة معيار
لغاء التواريخ بالنسبة لممؤسسات التي  – تطبق أول مرة 6المعيار الدولي لمتقارير المالية  تقوم التضخم الحاد وا 

 ى )تعديل(لممرة األول بتطبيقو



 ق1م1شبنك الدوحة 
 

 الموحدة المرحمية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
 2162مارس  36ثالثة أشير المنتيية في 

-61- 

 

  

 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2
 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة 
 

المعايير الدولية الجديدة لمتقارير المالية والتي يسري مفعوليا لمفترات المالية  تطبيقاآلثار الناتجة عن المجموعةتدرس 
 :الجديدة التالية لم تطبق مبكرًا أي من المعاييركما أن المجموعة ،  المستقبمية

 

تاريخ  المحتوى المعيار / التفسير 
 النفاذ

   
 2165يناير  6 التصنيف والقياس )الجزء األول(األدوات المالية:  9المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 2163يناير  6  الموحدة البيانات المالية 61المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 2163يناير  6 الترتيبات المشتركة  66المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 2163يناير  6 اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى  62المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 2163يناير  6 قياس القيمة العادلة  63المعيار الدولي لمتقارير المالية 

 2163يناير  6 عرض بنود إيرادات شاممة أخرى )تعديل( 6معيار المحاسبة الدولي 
 2163يناير  6 منافع الموظفين )معدل( 69معيار المحاسبة الدولي 

 
 المعمومات القطاعية 1
 

. وفيما يمي وخدمات التأمينلمشركات واألفراد  البنكية التقميدية خدمات الوالتي تشمل  قطاعين رئيسيينتنقسم المجموعة إلى  
 كما يمي: 2162مارس  36لفترة الثالثة أشير المنتيية في  البيانات المتعمقة بكل قطاع

 
 اإلجمالي  أخرى  خدمات التأمين  خدمات بنكية  
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
        

        )مراجعة( 2132مارس  13كما في 
 12.111.143  629.135  242.299  13.323.131 إجمالي الموجودات

إجمالي المطموبات وحقوق أصحاب ودائع 
 41.113.213  2.331  619.497  41.772.132 اإلستثمار المطمق 
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 تتمة -المعمومات القطاعية 1
 

 اإلجمالي  أخرى  خدمات التأمين  بنكية خدمات  
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
        

        )مدققة( 2133ديسمبر  13كما في 
 12.421.232  627.788  232.978  12.113.127 إجمالي الموجودات

إجمالي المطموبات وحقوق أصحاب ودائع 
 41.113.123  6.166  612.267  41.211.233 اإلستثمار المطمق 

 
 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )مراجعة( 2132مارس 
   

 
 

 
 

 732.224  32  7.495  711.111 صافي اإليرادات التشغيمية 

 123.342  (22)  2.254  121.137 صافي الربح 
 

        

مارس  36لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
 )مراجعة( 2166

   
 

 
 

 

 711.123  656  8.768  133.121 صافي اإليرادات التشغيمية 

 172.311  (617)  3.678  113.233 صافي الربح 
 

قديم الخدمات المصرفية تتوقف عن تلكل البنوك التقميدية بأن تعميمات ،  2166مصرف قطر المركزي خالل عام  أصدر 
ا في األنشطة المصرفية اإلسالمية في قطر كما في وعمى أساسو قامت المجموعة بالتوقف عن ممارسة أعمالي اإلسالمية.

 .2166ديسمبر  36
/ سداد األنشطة المصرفية التقميدية حتى تاريخ إستحقاق  تم إدراجيا تحت 2166ديسمبر  36وما تبقى من اإلستمارات في  

. لم تقم المجموعة بعرض نتائج األنشطة المصرفية اإلسالمية بشكل منفصل أثناء إعداد البيانات المالية الدين ليذه العقود
 .2162مارس  36لمفترة المنتيية في  المرحمية المختصرة الموحدة

  
دولة عمميات تساىم  المتحدة ودولة الكويت.قطر ودولة اإلمارات العربية دولة في كل من  أعمميا المجموعةزاول تجغرافيًا  

 2166 مارس 36) :612.56 بنسبة 2162مارس  36لفترة الثالثة أشير المنتيية في  المجموعة أرباحفي قطر 
 (.:96.1: 2166ديسمبر  36 :96.48:  2166 مارس 36) :95.53 بنسبة المجموعةموجودات  (  وفي:99.69
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 لمعمالءقروض وسمف وأنشطة تمويمية  4
مارس  13 

2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 36.475.243  27.665.615  11.117.777 واألنشطة اإلستثمارية لمعمالء  القروض والسمف إجمالي

 (113.214)  (3.113.588)  (134.343) قيمة القروض إنخفاضمخصص 
      

 31.714.139  26.664.167  23.142.121 القروض والسمف واألنشطة التمويمية صافي 
 

مميون لاير قطري ويمثل  6.135غير المنتظمة  واألنشطة التمويمية بمغ مجموع القروض والسمف 2162مارس  36كما في  
: من 4.21مميون لاير قطري ويمثل  6.682:  2166 مارس 36) واألنشطة التمويمية من إجمالي القروض والسمف :3.46

من  :3.35مميون لاير قطري ويمثل  6.155: 2166ديسمبر  36في ، واألنشطة التمويمية  إجمالي القروض والسمف
 .(إجمالي القروض والسمف واألنشطة التمويمية

 
مميون  613: 2166ديسمبر  36مميون لاير قطري ،  274: 2166مارس  36مميون لاير قطري ) 612 بمغتالفوائد المعمقة  

والتي تم إحتسابيا وفقًا لمتطمبات وتعميمات مصرف قطر المركزي وتم إضافتيا إلى مبالغ المخصصات المذكورة لاير قطري( 
 أعاله.

 
 ستثمارات ماليةإ 1

مارس  13 
2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 4.384.974  3.669.839  4.111.333 استثمارات متاحة لمبيع

 3.696.648  3.668.358  1.321.312 إستثمارات محتفظ بيا لتاريخ اإلستحقاق 
      
 1.231.313  6.288.697  7.576.622 
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 أخرى  وأموال مقترضة ديون مصدرة  7
مارس  13 

2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 769.379  768.148  173.113  ثانويةسندات 
 -  -  3.131.133 مضمونة  رئيسيةسندات 

      
 2.171.432  768.148  769.379 

 
عمى أساس بخصم مضمونة  رئيسيةمميون دوالر أمريكي كسندات  511، قامت المجموعة بإصدار  2162مارس  64في  

. مدة دوالر أمريكي لمسند 211.111تبمغ قيمة الحد األدنى لمقيمة األسمية لمسندات مبمغ  .القيمة األسمية من: 98.964
مستحقة الدفع : 3.5 بمعدل نسبة فائدة ثابتة وتدفعمن تاريخ اإلصدار عند القيمة األسمية خمسة سنوات إستحقاق السندات 

 . عمى أساس نصف سنوي
  

 احتياطي قيمة عادلة 1
مارس  13 

2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 (5.153)  (5.153)  21.132 بداية الفترة / السنة رصيد 

 66.315  (62.353)  11.443 )النقص( في القيمة العادلة الزيادة / 
 (33.661)  (68.437)  (32.172) المحول إلى بيان الدخل 

 28.645  (31.791)  21.113 الفترة / السنة خالل صافي التغير في القيمة العادلة
      
 42.313  (35.843)  23.192 
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  توزيعات مدفوعة 2
 2166ديسمبر  36توزيع أرباح لمسنة المنتيية في عمى  2162فبراير  27الجمعية العمومية لممساىمين المنعقدة في  وافقت 

: 2161لاير قطري ) ألف 931.641قطري لمسيم( بقيمة لاير  5: 2161قطري لمسيم( )لاير  4.5: )45ما نسبتو 
 لاير قطري(.  ألف 947.365

 
 والمحتممة االلتزامات المالية 3

مارس  13 
2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
       

      االلتزامات المحتممة  أ(

 338.611  386.681  423.132 قبوالت 

 64.299.363  63.745.479  31.112.722 خطابات ضمان 

 3.686.634  4.561.933  4.327.211 إعتمادات مستندية 

 5.112.675  5.982.922  1.211.137 تسييالت ائتمانية غير مستخدمة  

 6.298.325  716.248  121.741 أخرى 
       
  24.723.231  25.327.262  24.621.147 

       

      أخرى إلتزامات ب(

 46.696  55.534  21.113 إلتزامات رأسمالية  

 6.683.664  2.639.612  2.111.722 عقود صرف أجنبي آجمة 
 773.273  773.273  133.423 عقود تبادل أسعار الفائدة 

 -  25.496  - عقود تبادل مخاطر التسييالت اإلئتمانية  

 36.465  36.465  - عقود تبادل مجموع العائدات  
       
  1.121.311  3.531.365  2.139.493 
       
 26.659.541  28.857.577  22.111.131 اإلجمالي 

 
 األخرى. أدوات المشتقات المالية بقيمتيا العادلة ضمن ىذه البيانات المالية ، وتظير بقيمتيا اإلسمية ضمن إيضاح اإللتزامات  تم تسجيل
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة  31
ضمن نطاق أعمالو باتفاقيات وعمميات بنكية يكون أطرافيا أعضاء مجمس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بيا، وتكون  تدخل المجموعة

 ىذه العمميات عمى أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.
 :كما في نياية الفترة المالية كالتاليلتي تمت مع أطراف ذات عالقة ايوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت 

 
مارس  13 

2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      :بنود بيان المركز المالي
 6.196.826  6.169.539  3.341.422 سمف وقروض 

      
 641.455  653.824  234.113 ودائع العمالء 

      
لتزامات أخرى  إلتزامات محتممة  216.674  252.698  271.174 وا 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
مارس  13 

2132 

مارس  36 
2166 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري 

    :الدخلبنود بيان 
 9.461  3.343 إيرادات فوائد وعموالت  

    
 549  172 مصاريف فوائد وعموالت 

    
    : ةر ادإلا سمجم ءاضعأ عفانم

 5.116  32.731 الرواتب وفوائد أخرى 
 418  144 مكافأة نياية الخدمة وصندوق التقاعد 

    
 31.243  5.419 
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 وما في حكمهالنقد  33
 :إعداد بيان التدفقات النقدية ، يتضمن النقد وما في حكمو ما يمي لغرض 

 
مارس  13 

2132 

مارس  36 
2166 

 ديسمبر 36 
2166 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 6.681.226  2.256.338  3.111.112 لدى بنوك مركزية  وودائعنقد 

 7.265.343  6.866.684  1.731.221 أشير 3لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى تستحق خالل  أرصدة
      
 3.122.373  9.662.522  8.445.569 

 
 .2162مارس  36لمفترة المنتيية في  االحتياطي النقدي اإللزامي لدى بنوك مركزية ال تتضمن وودائعالنقد  

 
 أرقام المقارنة  32

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لمفترة / السنة السابقة ، لكي تتناسب مع طريق العرض في الفترة الحالية. وذلك  
عمى ربح أو حقوق الممكية لمسنة السابقة / الفترة  لتحسين نوعية المعمومات المعروضة ، مع العمم أن ىذه التغيرات ال تؤثر

 السابقة.


